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Allmänna och ekonomiska bestämmelser 
 

1 ALLMÄNT 

 

Stockholmsserien utgör en distriktsserie, som ingår som division IV och V i den allsvenska 

seriepyramiden och spelas med femmannalag. 

 

I Allsvenska serien/Stockholmsserien kan en klubb delta med ett eller flera lag, utom i Elitserien. 

 

All korrespondens beträffande Stockholmsserien sker via Stockholms Schackförbunds kansli, adress 

Hornsgatan 82, 118 21  Stockholm, tele: 669 36 54, e-post kansli@stockholmsschack.se. Se adress, 

telefon m.m. längst ned på framsidan. 

Alla adressförändringar och lagledarförändringar hos klubbarna ska omedelbart anmälas till kansliet. 

 

OBSERVERA ATT ELO-TALET OCH INTE LASK-TALET LIGGER TILL GRUND FÖR 

LAGUPPSTÄLLNINGARNA FRÅN OCH MED SÄSONGEN 2015/2016 (SE ÄVEN PUNKT 13). 

 

 

2 ANMÄLNINGSAVGIFTER 

 

Stockholmsserien 500 kr 

 

Anmälningsavgifterna ska vara inbetalda senast 2022-10-21 (pg 25 79 58-9) avseende 2022/2023 års 

serie. Lag som betalar efter 2022-10-21 erlägger 750 per lag i startavgift, se nedan. 

 

Inlottat lag som inkommer med startavgift för sent, men ändå kan beredas plats, debiteras en extra 

administrationsavgift om 250 kr. OBS! Definitiv anmälan = inbetald avgift. 

 

 

3 PROTESTAVGIFT 

 

Vid protester och överklaganden – se punkterna 15 och 19 – gäller följande avgifter: 

 

a) Protest av i matchen ingående lag: 300 kr 

b) Protest av tredje part: 500 kr 

c) Överklagande: 500 kr 

 

Protest resp. överklagande ska vara kansliet till handa inom fem dagar från matchdatum resp. datum för 

meddelande om överklagat beslut (se punkt 15). Avgift ska ha erlagts inom samma tidrymd. Om protest 

godkänns eller överklagande bifalls återbetalas avgiften. 

 

4 W.O.-AVGIFT 

 

Lag som lämnar w.o. debiteras en w.o.-avgift motsvarande seriens anmälningsavgift. Dubbel w.o.-avgift 

debiteras vid w.o. i sista ronden. 

mailto:stockholms.schackfrbund@telia.com
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5 ÖVRIGA AVGIFTER 
 

Administrationsavgifter om 100 kr tas ut i följande fall: 

 a) För sent inbetald anmälningsavgift (se punkt 2) 

 b) För sent inkommen lagledaruppgift (se punkt 6) 

 c) För sent inkommen komplett spelarregistrering/rating-lista (se punkt 6) 

 d) För sent insänd, korrekt övergångshandling (se punkt 6 och 8) 

 e) Ej utsänd inbjudan till match (se punkt 12) 

 f) Av arrangerande förening ej utsedd domare (se punkt 14) 

 g) För sent rapporterat matchresultat (se punkt 16) 

 h) För sent inkommen matchrapport/matchlista (se punkt 16) 

 i) Ej komplett ifylld matchlista (se punkt 16) 
 

Övergripande regler för seriespelet 
 

6 LAGLEDARUPPGIFT OCH SPELARREGISTRERING  
 

Spelarregistrering kommer från och med Stockholmsseriens säsong 2011/2012 att göras via Sveriges 

SF:s (SvSF:s) digitala medlemssystem. För att en spelare ska vara berättigad till spel i Stockholmsserien 

måste denne vara registrerad med rating-tal i medlemssystemet. Registrering görs via internet av 

klubbarna själva och ska vara gjord senast 16 oktober för spel i Allsvenskan/Stockholmsseriens första 

rond. Observera att det kan vara problem med spelarregistreringarna till Stockholmsserien och att det 

därför är viktigt att kontrollera att det har fungerat. I annat fall kontakta Sveriges Schackförbund på 

telefon 018-36 46 00 så hjälper de till. 

Spelare kan därefter läggas till kontinuerligt under säsongen, och nya spelare kan delta i Stockholms 

seriespel, förutsatt att de är registrerade senast sju dagar före speldagen (för spel exempelvis söndag 

2022-10-23 ska spelaren vara registrerad senast söndag 2022-10-16). 

Med ny spelare förstås då spelare som inte är registrerad för någon annan svensk klubb. För 

spelarövergångar mellan klubbar gäller att dessa ska ske i enlighet med SvSF:s och Stockholms SF:s 

(StSF:s) tävlingsbestämmelser. 

Aktuella laguppställningar finns alltid tillgängliga via Sveriges Schackförbunds medlemssystem. 

I och med att en spelare registreras i medlemssystemet åtar sig klubben att betala registreringsavgift 

för denne vid kommande medlemsregistrering. 
 

En spelare kan endast representera den klubb där denne är huvudregistrerad.  
 

Senast den 8 januari 2023 ska spelarregisteringen för våren 2023 vara uppdaterad. Observera att detta 

inte nödvändigtvis sker automatiskt utan måste kollas. 
 

Endast spelare som är registrerad enligt ovanstående regler äger rätt att delta i 

Stockholmsserien! 
 

Lagledaruppgifter ska lämnas via medlemssystemet senast den 21 oktober 2022. 
 

Vid svårigheter med registrering eller frågor kring medlemssystemet går det alltid bra att kontakta 

Sveriges Schackförbunds eller Stockholms Schackförbunds kansli. 
 

7 UTLÄNDSK MEDBORGARE 
 

För att få representera en klubb i Stockholmsserien som utländsk medborgare (spelare som är 

medborgare i både Sverige och annat/andra länder räknas som svensk medborgare) krävs att 

vederbörande är står listad som svensk på Elo-listan före det att respektive tävling börjar, respektive den 

1 januari (jfr punkt 1). 

I Stockholmsserien får dock i varje lag högst en spelare ingå, som inte uppfyller ovanstående krav. 
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8 SPELARÖVERGÅNG MELLAN KLUBBAR SAMT EFTERANMÄLAN AV 

 NY SPELARE 
 

Med spelarövergång avses deltagande i ny klubb med avseende på spel i Allsvenska serien/ 

Stockholmsserien. 
 

För spelarövergång mellan Allsvenska klubbar/Stockholmsserie klubbar gäller SvSF:s 

Tävlingsbestämmelser. Observera dock att den gamla klubben kan hindra övergång i StSF om spelaren 

häftar i skuld till den gamla klubben (t.ex. deltagit i verksamheten utan att betalat medlemsavgiften). 

 

9 SPELDAGAR 

 

2022/2023 års serie (Beträffande rondnummer inom parentes, se punkt 13, sista stycket i TB) 

 

  Elitserien Superettan Division I–III Stockholmsserien (div IV-V) 
 

Rond 1 2022-10-14 2022-10-14 2022-10-23 Rond 1 2022-10-23 

Rond 2 2022-10-15 2022-10-15 2022-11-13 Rond 2 2022-11-13 

Rond 3 2022-10-16 2022-10-16 2022-12-04 Rond 3 2022-12-04 

Rond 4 2022-01-21 2023-01-21 2023-01-15 Rond 4 2023-01-15 

Rond 5  2023-01-22 2023-01-22 2023-02-05 Rond 5 2023-02-05 

Rond 6 2023-02-25 2023-02-25 2023-03-05 Rond 6 2023-03-05 

Rond 7 2023-03-10 2023-03-10  

Rond 8 2023-03-11 2023-03-11  

Rond 9 2023-03-12 2023-03-12 2023-03-19 Rond 7  2023-03-19 

 

10 WALK OVER 

 

W.O.-resultat är 5–0. 

Lag som gör anspråk på w.o.-vinst ska skicka in matchlista. Om inget lag infinner sig till spel blir 

resultatet 0–0 samt 0 matchpoäng för båda lagen. 

Lag med färre spelare än det antal som behövs för att få minst oavgjort i matchen anses ha lämnat w.o. 

 

Vid lämnad w.o. kan TU besluta om nedflyttning en division eller avstängning en säsong. Vid två 

lämnade w.o. eller w.o. i sista ronden prövar TU frågan om avstängning en eller flera säsonger. 
 

11  FORCE MAJEURE 

 

Om match inte kan spelas på grund av händelse som ligger utanför lagets egen kontroll – t.ex. 

epidemisk sjukdom, naturhinder, trafiksvårigheter m.m. – ska motståndarlaget och TU underrättas så 

snart som möjligt. Orsaken till förhindret ska kunna styrkas. Meddelande därom ska lämnas skriftligt till 

TU via förbundskansliet. Vid sådant förfall ska ny matchdag fastställas inom en vecka från ordinarie 

matchdag. 

 

Rättigheten för lag att plocka spelare nerifrån vid vakanser innebär ingen skyldighet att flytta upp hela 

andralaget vid force majeure för förstalaget (osv. lag II, III, IV, V). 

 

Force majeure för individuell spelare kan i princip inte komma i fråga, sett mot bakgrund av reglerna 

om definitiv laguppställning innan matchstart m.m. 

 

I sällsynta fall torde det kunna uppstå sådana omständigheter utanför den enskilde spelarens egen 

kontroll som kan anses utgöra force majeure. Därvid förutsätts att information inte gått att lämna eller 

förmedla till lagledaren. Domarens och TU:s prövning av force majeure för enskild spelare ska dock 

vara synnerligen restriktiv. 
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Genomförande av match 
 

12 ARRANGÖR 

 

Arrangör är det lag som har vit färg enligt rondlistan. Arrangören ska i god tid och senast en vecka före 

matchdatum skriftligen meddela var matchen ska spelas. Bortalaget ska ha fått inbjudan senast måndagen 

närmast före aktuell rond. I inbjudan ska uppges två kontaktmän samt deras telefonnummer. 

 

Matcher på ordinarie speldag startar kl. 11:00, om inte annat bestäms. Önskar bortalaget tidigare- eller 

senarelägga starttiden med normalt högst en timme bör detta om möjligt respekteras av arrangören och 

bestämmas i god tid före matchdag. Samtliga partier ska spelas på samma plats. TU kan ge dispens från 

denna bestämmelse om särskilda skäl finns. 

 

Inbjudan av motståndarlag kan lämpligen göras i den fil som skickas ut till lagledarna. 

I år kommer vi inte att skicka ut några matchprotokoll. I stället kommer vi använda den blankett som 

Stockholms Schackförbund publicerat på länken: https://www.stockholmsschack.se/wp-

content/uploads/2022/09/Matchlista_och_Domarrapport_Stockholmsserien.pdf. 

 

Arrangören är skyldig att tillse att god ordning, tystnad och rökförbud råder i spellokalen samt att den är i 

ordning och tillgänglig minst 30 minuter före spelstart. 

 

Arrangör kan tilldelas varning eller annan påföljd, om tävlingsbestämmelserna inte följs (se punkt 19). 

 

13 MATCH – LAGUPPSTÄLLNING OCH START 

 

Laguppställning lämnas skriftligt – underskriven av lagledare eller försedd med lagledaruppgift – till 

domaren senast 15 minuter före utsatt tid för matchstart. Laguppställningen får lämnas i slutet kuvert. 

 

Har laguppställningen inte lämnats inom ovan föreskriven tid ska domaren påfordra laguppställning i 

strikt ratingordning (enligt spelarregisteringen). 

 

De uttagna spelarna placeras i ratingordning – med tillåten avvikelse två steg upp eller ner av spelare i den 

aktuella matchen. ”Tvåstegsregeln” gäller enbart placeringen inom laget. 

 

Mellan olika lag från samma klubb gäller att reserver alltid kan placeras in i ett högre lag än det lag de 

tillhör enligt ratinglistan. Spelare 1-6 på ratinglistan kan spela i lag I, spelare 7-14 kan spela i antingen lag 

I eller II, spelare 15-22 kan spela i lag I, II eller III osv (Observera att dessa exempel härrör till Allsvenska 

lag där lagen består av åtta spelare). 

Observera att ordningsnumren endast gäller spelare som har rätt att delta i den aktuella matchen. En 

avstängd spelare ska således undantas i numreringen, liksom utländska spelare utöver den (i 

Stockholmsserien en spelare och i Allsvenskan två spelare) som får användas i en och samma match.  

Ovanstående är tillämpligt även då ett eller flera av klubbens lag är spelledigt. Även om exempelvis en 

klubbs förstalag har frirond kan spelare 1-6 aldrig användas i ett lag med högre ordningsnummer. 

 

Med ratingordning förstås Elo-rating (1 september {höst} respektive 1 januari{vår}) enligt 

spelarregistreringen. Om en spelare saknar Elo-tal anses spelaren ha ratingtalet 0. Om två eller flera 

spelare har samma rating kan man välja “utgångsordning“ från match till match. 

 

Vid felplacering ska såväl för högt som för lågt placerad spelare förlora eventuella poäng, och 

motståndaren tilldelas poängen. 

 

https://www.stockholmsschack.se/wp-content/uploads/2022/09/Matchlista_och_Domarrapport_Stockholmsserien.pdf
https://www.stockholmsschack.se/wp-content/uploads/2022/09/Matchlista_och_Domarrapport_Stockholmsserien.pdf
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En spelare som av något skäl inte har rätt att delta i matchen ska förlora eventuella poäng och 

motståndaren tilldelas poängen. Däremot betraktas inte efterföljande spelare med automatik som 

felplacerade. 

 

En spelare som förlorar sitt parti på walkover ska inte anses felplacerad och resultat på efterföljande bord 

påverkas således inte, såvida inte lagledaren känt till återbudet vid laguppställningens inlämnande 

 

En spelare får inte delta i fler ronder än det finns i den division+grupp som har flest ronder och som 

han/hon deltagit i. 

 

Till varje match utses en lagkapten. Vem som är lagkapten anges på matchlistan. 

 

14 DOMARE 
 

I samtliga matcher ska finnas en domare. Därvid ska utses en domare som har någon form av 

domarkompetens (Elo-, klubb-, distrikt-, förbunds-, FIDE-eller internationell domare). Skulle sådan inte 

finnas att tillgå får annan lämplig person utses, som då äger domares befogenheter i den aktuella matchen. 
 

Om domaren tillika är spelare i matchen gäller följande: 

• Samtidigt som domaren utses ska även en assisterande domare utses. 

• Dennes enda uppgift är att döma vid tvistigheter som uppkommer i (huvud-)domarens parti. 

• Den assisterande domaren ska om möjligt utses bland medlemmarna i motståndarlaget men får inte 

vara (huvud-)domarens motståndare i partiet. 

• (Huvud-)domaren har inte rätt att döma i sitt eget parti. 
 

Arrangerande förening utser domare. 

Meddelande om vem som är domare ska lämnas senast 20 minuter före spelets början. 
 

Lagen ska medföra aktuell spelarregistrering för klubben. Respektive lag ska lämna laguppställningen 

till domaren innan de får börja spela – jfr punkt 13. 
 

Domaren ska före matchstart kontrollera: 
 

• att de till matchen inlämnade laguppställningarna är korrekta i förhållande till klubbens 

spelarregistrering/ratinglista 

• att spelarna sitter placerade vid rätt bord 

• att bortalaget har vit vid udda bord  

• att klockorna fungerar och är rätt ställda 

•  

Domaren ska vidare: 

• starta klockorna på utsatt tid för matchstart 

• se till att spelarna för protokoll i vederbörlig ordning och uppvisar dessa i läsligt skick vid 

partiets slut – gäller båda spelarna. 

• på grundval av inlämnade respektive uppvisade protokoll föra matchlista över resultatet. De i 

matchen deltagande lagens lagledare och domaren ska efter matchen godkänna matchresultatet genom 

att underteckna matchlistan. 
 

Skulle ett lag av någon anledning inte ha infunnit sig vid tidpunkten för matchstart och en korrekt 

laguppställning sålunda saknas, behöver den närvarande vitspelaren inte utföra sitt drag på brädet, trots 

att motståndarens klocka startas på utsatt tid. Inte heller behöver den närvarande spelaren ange ett drag 

skriftligen och lämna till domaren i slutet kuvert. 

 

Tvister avgörs av domaren. 
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15 SPELREGLER OCH PROTEST 

 

FIDE:s schackregler gäller, liksom i tillämpliga delar SvSF:s tävlingsbestämmelser och stadgar. Se 

bland annat §§ 10–12 om disciplinära åtgärder. 

 

Såvitt gäller § 6 Schackklockan har TU beslutat att s.k. digitala schackur ska användas. 

 

Klockorna ska placeras så att domaren har möjlighet att kontrollera tiden på flera ur samtidigt. 

 

Speltiden är 40 drag på 90 minuter + 30 minuter för resten av partiet samt 30 sekunders tillägg per drag 

från drag 1. Protokolltvång råder hela partiet eftersom tilläggstiden är 30 sekunder. 

 

Lagledare är en helt administrativ funktion. Lagledaren ska under matchen betraktas som åskådare och 

får därför inte på något vis lägga sig i matchen. Laget ska utse en lagkapten som kan vara en spelare 

eller en utomstående person (t.ex. lagets lagledare). Vem som är lagkapten ska meddelas innan 

matchstart, t.ex. genom att antecknas på matchlistan. 

Lagkaptenen har inte rätt att ingripa i pågående parti men kan samråda med lagmedlem om 

 – att anta eller avslå remianbud 

 – att erbjuda remi 

 – att ge upp partiet 

  – ställningen i matchen 

 

Omedelbart efter partislut undertecknas partiprotokollet av båda spelarna. Vinnaren – vid remi 

vitspelaren – visar därefter protokollet för domaren, som noterar resultatet på matchlistan. 

 

Om protest inges, ska anteckning därom göras på matchlistan. För att behandlas ska protest vara 

förbundskansliet till handa inom fem dagar från matchdatum. Detta gäller såväl de omedelbara protester 

som antecknats på matchlistan som de protester som görs därefter. 

Protesten ska åtföljas av fastställd protestavgift (se punkt 4). Om protesten godkänns återbetalas 

protestavgiften. 

 

OBSERVERA! 

FIDE:s schackregler och SvSF:s tävlingsbestämmelser ska finnas i spellokalen. Domaren ska i dessa finna 

stöd avseende situationer som inte finns reglerade i tävlingsbestämmelser.na för Stockholmsserien. 

Sanktioner (jfr FIDE:s regler) tillämpas vid störningsmoment, t.ex. extra tid för förfördelad part (spelare, 

lag) och/eller tidsavdrag för felande part. 

Skärpt uppmärksamhet ska riktas mot samtal under pågående spel. 

Spelare förväntas uppträda på sådant sätt att misstanke om fusk inte uppstår. 

 

Mobiltelefoner m.m. 

En spelare får inte ha mobiltelefon eller andra elektroniska kommunikationsmedel påslagna under Det är 

inte tillåtet att ha en elektronisk enhet (se nedan) på sig under partiet/matchen. Arrangören ansvarar inte 

för att ta hand om elektronisk utrustning under pågående spel, men den kan förvaras avstängd i en jacka 

eller väska som inte hanteras. Om en spelare har en elektronisk enhet på sig, innebär det förlust av partiet. 

Motståndaren ska tilldömas vinst utom i de fall motståndaren inte kan sätta matt genom någon serie av 

regelrätta drag. 

 

Med elektronisk enhet avses utrustning som kan kommunicera med andra enheter, kopplas upp mot 

internet, visa schackprogram eller på annat sätt användas som otillåtet hjälpmedel, exempelvis 

mobiltelefoner, datorer och smarta klockor 
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16 INRAPPORTERING AV RESULTAT 

 

Efter avslutad match ska hemmalaget rapportera resultatet via Sveriges Schackförbunds 

medlemssystem: http://www.schack.se/medlemssystemet/. För att kunna lägga in resultaten behövs 

inloggningsuppgifter. Sådana kan erhållas från Stockholms Schackförbund genom att kontakta oss på e-

postadressen: kansli@stockholmsschack.se. 

Senast dagen efter matchen ska matchlistor (förteckning över individuella resultat med angivande av 

matchdatum, rondnummer, spelort, hemma- eller bortalag samt division och grupp) insändas till 

Stockholms Schackförbund. 

 

OBSERVERA! Matchlistan måste skickas med A-post så att kansliet har den senast tisdag. 

 

Avslutning av tävlingssäsongen m.m. 
 

17 VINNARE, SÄRSKILJNING, UPP- OCH NEDFLYTTNING 

 

Vinnaren av en grupp är det lag som erövrat flest matchpoäng. 

Vunnen match ger 2 poäng, oavgjord 1 och förlorad match 0 poäng. 

 

Kommer mer än ett lag på samma matchpoäng särskiljs dessa enligt nedan, punkt för punkt: 

– Flest partipoäng 

– Inbördes möte 

– Flest partipoäng på de två första borden i samtliga matcher 

– Flest partipoäng på bord 3 

 – Flest partipoäng på bord 4 

– Lottdragning 
 

Segraren i division IV är garanterad en plats i nästa Allsvenska säsongs division III. Segrarna i 

division V respektive division VI flyttas upp en division. 

Normalt flyttas ett lag i varje division ned. Det kan dock förekomma att två eller flera lag tvingas 

flytta ned från division 4 i det fall det behövs på grund av nedflyttningar från Allsvenskans 

division 3. 

 

18 PRISER 
 

Ettan, tvåan och trean i Stockholmsserien erhåller minnespriser (6 st) för utdelning till spelarna. 

 

19 TÄVLINGSANSVAR, ÖVERKLAGANDE AV BESLUT M.M. 
 

Tävlingsutskottet (TU) beslutar i alla frågor som rör tävlingsverksamheten i Stockholmsserien.  

 

Såvitt gäller matcher i Stockholmsserien avgörs tvist av domare – se punkt 15. Denne har då 

motsvarande funktion som ”tävlingsledningen” i § 28 i SvSF:s stadgar. 

Om protest inges – se punkt 15 – avgörs den av TU. Stockholms schackförbunds kansli 

ombesörjer erforderlig kommunikation mellan berörda parter av protestskrivelser, yttranden och 

svar. Eftersom protest normalt ska vara behandlad före påföljande rond måste kommunikationen 

ske snabbt. Varje inlaga etc. ska därför ha inkommit till kansliet inom högst fem dagar. 

 

Ett beslut av TU i ett protestärende kan överklagas. Sådant överklagande prövas av Stockholms 

Schackförbunds styrelse. Ett överklagande ska vara kansliet tillhanda senast inom fem dagar från 

datum om meddelande av TU:s beslut. 

Även i överklagandeärenden gäller att Stockholms SF:s kansli ombesörjer erforderlig 

kommunikation mellan berörda parter av överklagandeskrivelser, yttranden och svar. 

http://www.schack.se/medlemssystemet/
mailto:stockholms.schackfrbund@telia.com
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20 ÖVERTRÄDELSER 
 

Lag eller klubbar som inte följer tävlingsbestämmelserna kan åläggas administrationsavgifter 

enligt punkt 5. Vidare kan sanktion komma ifråga med i första hand varning och i andra hand – vid 

t.ex. upprepade eller grova överträdelser – annan påföljd. 
 

OBSERVERA! Som framgår under punkt 13 finns en regel om avstängning vid för sen eller 

utebliven ankomst till match. Denna avstängning sker automatiskt i Allsvenskan och 

Stockholmsserien. 

 

21 PERSONUPPGIFTSLAGEN (GDPR) 
 

Den nya personuppgiftslagen (GDPR) kan eventuellt kunna medföra begränsningar i möjligheten 

att presentera individuella spelares resultat, matchpartier etc. 

Beträffande spelare som registreras för spel i Stockholmsserien gäller att denne i och med 

registreringen också godkänner publicering av sådana uppgifter som skulle kunna omfattas av 

GDPR och som ligger inom ramen för gängse redovisning av resultat, partier etc. 

Varje klubb har ett ansvar för att informera spelaren härom i samband med registreringen (jfr § 3 i 

ovannämnda lag rörande samtycke och information). 

 

22 ÖVRIGT 
 

Dessa tävlingsbestämmelser har fastställts av Tävlingsutskottet i november 2021. 

Tävlingsbestämmelserna och lottningen distribueras till samtliga lagledare enligt inlämnad 

lagledaruppgift. 


